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2 Inleiding 

Dit is het verslag van de algemene vergadering van basketclub Dynamo Bertem, die gehouden is 

op vrijdag 17 december 2021. 

3 Aanwezigen 

1. De Paep Geert 

2. Coeckelberghs Eddy 

3. Hencrickx Jef 

4. Van Avermaet Katelijn 

5. Berthels Luc 

6. Verlinden Sylvie  

7. Berthels Jurgen 

8. Balbo Yves 

 

Eddy heet iedereen welkom. 

4 Goedkeuring van de balans 2020-2021 

Jef overloopt de balans van het jaar 2020-2021.  

Nettowinst is 9282,83 euro. 

 

Nadien worden de verschillende posten in meer detail overlopen (lidgelde, sponsorgelden, 

subsidies, …). 

 

Van alle activiteiten wordt het saldo overlopen. Vooral wafelverkoop en valentijnsontbijt waren 

zeer succesvol. 

 

De balans wordt door alle aanwezigen goedgekeurd. 

5 Kwijting aan de bestuurders 

Er zijn geen opmerkingen. Kwijting wordt gegeven aan de bestuurders. 

6 Activiteiten en budget 2021-2022 

Steakdag is uitgesteld naar april volgend jaar.  

Valentijnsontbijt plannen we weer samen met AD Delhaize toe doen. 

 

De focus punten voor dit seizoen zijn: 

• Investeren in sportief beleid 

• Nadruk op familiaal karakter 

 



 Dynamo Bertem 

Algemene Vergadering 

 

4 

Door corona is er nog veel onzekerheid over de inkomsten en uitgaven voor het huidige seizoen. 

 

Er zijn veel nieuwe leden dit jaar, vooral bij U12 en U14. Dat heeft ook een positieve impact op 

het budget (lidgelden). 

 

De kalender van de activiteiten van dit seizoen wordt overlopen. 

 

Eddy legt uit dat we dit jaar begonnen zijn met de bewegingsschool voor kinderen van 4 tot 8 

jaar. Het is niet specifiek op basket gericht, maar vooral om de kinderen in beweging te krijgen. 

Momenteel zijn er 16 kindjes. 

 

Jef bespreekt het budget voor het nieuwe seizoen. We zouden uitkomen op een verlies van 2000 

euro (begroting opgemaakt begin september 2021). Jef benadrukt het belang van de activiteiten 

voor onze inkomsten. Ondertussen is al gebleken dat er heel wat nieuwe leden zijn in dit seizoen, 

hetgeen een positieve invloed zal hebben op het uiteindelijke resultaat. 

 

Het budget wordt door alle leden goedgekeurd. 

7 Corona 

Jef haalt aan dat we vorig jaar de helft van het lidgeld hebben kunnen terugbetalen. We zijn van 

mening dat dit toch een uitzonderlijke geste was van onze club, in vergelijking met andere clubs. 

8 Vrijwilligers 

We zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het is niet zo dat een nieuw bestuurslid al 

onmiddellijk een groot takenpakket krijgt (tenzij deze persoon dit expliciet wenst). Meestal start 

dit met het bijwonen van de vergaderingen (1 keer per maand), het meedenken over het beleid en 

de acties, en enkele kleinere ondersteunende taken (steeds in overleg met het bestuurslid volgens 

zijn of haar interesse en competenties).  

 

Wie het een stapje te hoog vindt om in het bestuur te komen, maar toch actief wil meehelpen bij 

o.a. activiteiten, kan lid worden van de Heldenploeg. We hebben al heel wat leden in deze ploeg 

en we zijn blij dat we hen kunnen aanspreken voor hulp. 

 

Heb je interesse of wens je meer informatie, mail dan naar secretariaat@dynamobertem.be.  

 

We willen zeker onze dank uitspreken aan alle vrijwilligers die tot nu toe al geholpen hebben in 

onze organisatie. 

9 Varia 

Geert De Paep presenteert de nieuwe website die vandaag live is gezet: 

http://www.dynamobertem.be  

mailto:secretariaat@dynamobertem.be
http://www.dynamobertem.be/
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Er wordt uitleg gegeven over de cafetariaploeg, de vrijwilligers om in de nieuwe sporthal de 

cafetaria open te houden (samen met de ouders van de spelende ploegen). We willen zo snel 

mogelijk met alle ploegen trainen in de nieuwe zaal, en we willen met de senioren daar ook de 

wedstrijden spelen (op het grote veld). Voorlopig kunnen de kleine terreinen niet worden 

goedgekeurd door een constructiefout in de ringen. 

 

Er zijn verder geen varia punten en de vergadering wordt afgesloten. 

 

 

 


